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Въведение 
 

Общо представяне на целта 

Целта на Модул 1 е да се положат основите и да се направи общ преглед на концепциите, свързани 

с приобщаващото образование. Подходът е базиран на дейности, като важно условие е 

участниците да се ангажират активно в тях, за да учат. В модула не само се представят принципите 

на приобщаващото образование, но се следват и прилагат на практика. 

 

Участниците трябва да придобият знания и да се запознаят с концепции и модели, които самите те 

да използват в ежедневната си работа. 

 

Чрез модула се дават възможности за преосмисляне на работата, знанията, убежденията и 

нагласите на участниците. Това са основните градивни елементи на компетентностите на учителя. 

Тук вниманието е насочено към компетентностите, необходими за приобщаващото образование, 

защото се използват като основна структура на модула. 

 

Общ преглед 

В Модул 1 е направен общ преглед на приобщаващото образование с фокус върху 

преподавателите и други специалисти, които работят в сферата на образованието (напр. училища, 

детски градини). Обръща се внимание как хората и системите влияят върху процесите на 

приобщаване и изключване в рамките на основания на правата подход. 

 

Приобщаващото образование се възприема като процес, гарантиращ участието и ученето на 

всички ученици. Цялата концепция се представя чрез основания на правата подход. Упражняване 

на правата означава зачитане на правата на индивида и прогресивна реализация на основания на 

правата подход в институции и организации. Учителите трябва да могат да гарантират зачитане на 

правата и чрез двата подхода, като зачитат правата на всяко дете и като превръщат своите 

училища и класни стаи в по-приобщаващи. Принципът е представен в този модул и е разгледан 

по-подробно в Модул 2 и Модул 3. За да научите повече за концептуалната рамка на УНИЦЕФ за 

приобщаващо образование, вижте публикацията The Right of Children with Disabilities to Education: 

A Rights- Based Approach to Inclusive Education. 

 

За да могат да се прилагат и двата подхода – личностният и системният – е важно да се познават 

системите, както в обществото като цяло, така и конкретно в институциите. Участниците трябва да 

развият основни умения за системно мислене, за да се превърнат в посланици на приобщаващото 

образование в своите среди. Въвеждат се модели за разбиране на социалното приобщаване на 

детето (семейство, общност, общество) и приобщаващите институции (класна стая, училище, 

образователна система). 

 

За да станат агенти на приобщаващото образование, учителите трябва да имат готовност не само 

да обогатят знанията си, но и да развият уменията и нагласите си. Модул 1 подчертава важната 

роля на учителите, техните знания, умения и нагласи. Профилът на приобщаващия учител, 

разработен от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, 

илюстрира и подчертава необходимите компетентности. Представят се четирите области – лично 

професионално развитие, подкрепа на разнообразието сред учениците, подкрепа за всички 

ученици и работа с другите. 

 

Модул 1 въвежда и някои общи организационни принципи и модели, които служат за инструменти 

http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Right_Children_Disabilities_En_Web.pdf
https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile
https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile
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на учителите в ежедневната им практика: 

 

• системен подход, разработен от Юри Бронфенбренер, с фокус върху микро-, мезо- и 

макросистемите; 

• матрица, представляваща нивата (класна стая, училище, политики) и процеса на 

образование (входни параметри, действия, резултати) (European Agency, 2011); 

• профил на приобщаващия учител (European Agency 2012); 

• цикъл на действията или цикъл на разрешаването на проблеми; 

• модел на дейността; 

• концепция за участието (European Agency 2011). 

 

Участници 

Обучението е успешно само ако успява да използва в процесите знанията, опита и убежденията, 

които участниците носят със себе си. Модулът трябва да дава възможност на участниците да се 

превърнат в агенти на приобщаващото образование на работното си място. Това означава да им 

бъдат предоставяни шансове за осмисляне на собствената им ситуация и за установяване на 

връзките между съдържанието на модулите и собствените им действия. 

 

Обучителят трябва да е запознат максимално добре с положението на участниците преди 

стартиране на модула. Има значение на какъв етап от професионалното си развитие са – дали са 

студенти по педагогика, начинаещи учители или опитни учители? Дали са обучители на учители 

или ментори на учители? Разнообразието в статуса на участниците може да се използва 

конструктивно чрез подпомагане на ученето между участниците. По този начин се създават 

възможности за внедряване на принципите на приобщаващото образование. 

 

Обръща се внимание и на начините, по които участниците могат да бъдат подпомогнати в тяхното 

индивидуално учене. Има различни инструменти, с които да се следи процесът на учене, например 

разработване на портфейл или водене на дневници за ученето. 

 

Благоприятна среда 

Условията по време на обучението трябва да улесняват обмяната, дискусията и записването на 

мисли, очаквания и идеи. Тя трябва да насърчава генериране на идеи и прилагане на принципи, 

свързани с приобщаващото образование, като в същото време се използва опитът, с който 

участниците са дошли на обучението, и се създават условия за ефективно индивидуално учене и 

екипна работа. 

 

Модулите са базирани на дейности, защото по този начин се подпомагат усилията на обучителя да 

създава подходящи условия за учене. Участниците трябва да имат някакъв принос, за да могат да 

разчитат на споделено знание за участие и сътрудничество. Създадените от обучителя условия за 

провеждане на учебния процес трябва да предразполагат към активно учене, а не да служат като 

платформа за представяне на информация, която може да бъде намерена навсякъде. 

 

За да гарантира динамика на учебния процес, обучителят трябва да записва постигнатите 

резултати. В модула са дадени предложения как това може да бъде реализирано за 

индивидуалните дейности, но обучителят трябва да помисли как да се документира ученето на 

участниците, как да се отбелязват по-важните резултати от дискусиите или индивидуалната работа 

и как да се улесни пренасянето на наученото в практическата работа на участниците. 

 

Обучението ще бъде по-ефективно, ако се установи връзка между съдържанието на обучението и 
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ситуацията на работното място на участниците. Това може да се постигне чрез вмъкване на 

модула в по-общ проект или дейност, целящи насърчаване на приобщаващото образование в 

училище или в общността. Ако модулите за обучение са съчетани с разработки, тези практически 

упражнения ще направят ученето по-ефективно. Дейностите, предвидени в този модул, могат да 

бъдат пренесени в практическата работа по училища. 

 

Участниците ще бъдат по-мотивирани, ако участието им в модула обслужва няколко цели. 

Например, ако модулите са акредитирани от министерството на образованието и допринасят за 

повишаване на квалификацията или за напредък в професионалното развитие на участниците, това 

ще бъде допълнителен фактор, който ще ги мотивира да се ангажират активно. 

 

Подход към модула 

Обучителите трябва да познават добре съдържанието и концепциите на този модул. Това се 

постига най-добре, ако преди това са били ангажирани в същото обучение като участници. Ако 

обучителят не се чувства комфортно по отношение на някои от дейностите, той или тя може да 

предложи алтернативни дейности, които имат същата или подобна цел. 

 

Концепциите, представени в този модул, не са неща за учене, а за използване. Концептуалното 

разбиране ще се задълбочава чрез използване на концепциите за разрешаване на проблеми от 

практиката. Концепциите трябва да се разглеждат като инструменти за мислене и за насочване на 

действията, а не като нещо, което трябва да се научи като отделно знание. Затова теоретичното 

представяне на концепции трябва да бъде сведено до минимум и да се създадат условия за активно 

мислене и разрешаване на проблеми. 

 

За да се ориентират по-добре участниците, е важно да се прави общ преглед на модулите и да се 

отделя време за обобщение. Изключително важно е да се планира представяне на целите и 

задачите във всеки от разделите. Въпреки че това не е заложено като дейност, то е от 

първостепенно значение за обучението. То ще позволи на участниците да разберат какво ги 

очаква, а това е важно при интерактивните процеси на учене. Целите, предвидени за всеки от 

разделите, трябва да се споделят с участниците. Те могат да се използват за преглед и обобщение 

на разделите и модулите. 

 

Резултатите, постигнати от участниците, трябва да са достатъчно смислени, за да могат да се 

използват отново в рамките на обучението. Тъй като ползата от резултатите ще зависи от тяхното 

качество, обучителят трябва да реши как да ги използва. 

 

 

 

 

 

 

 

Ако в даден момент решите, че искате да се 

върнете към началото на този модул, просто 

щракнете върху изречението „Модул 1: 

Приобщаващо образование: визия, теория и 

концепции“ или върху „Модули на УНИЦЕФ за 

приобщаващо образование, Обучение за 

обучители“ в горната част на всяка страница и ще 

бъдете пренасочени към съдържанието. 
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Раздел 1.1: Въведение в приобщаващото образование 
 

Общ преглед Раздел 1.1 

Цел на раздела 

√ Създаване на приобщаваща обучаваща се общност в рамките на обучението. 

√ Извършване на общ ситуационен анализ: откъде идваш? 

√ Формулиране на очакванията (къде отиваш?) и мотивация. 

√ Уточняване на разбирането за „приобщаващо образование“ и избор на предварително 

работно определение. 

√ Представяне на ролята на учителя като агент на промяната. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. След това участниците могат да повдигнат тези въпроси, когато по време на обучението се 

обсъжда свързаната с тях тематика. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е 

даден отговор на всички въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 1.1.1: Метод „Реката на живота“ – използване на мненията на участниците в 

обучението 

• Дейност 1.1.2: Личностен и системен подход за упражняване на човешките права 

• Дейност 1.1.3: Кръгове на приобщаването – размисъл върху положението на детето 

• Дейност 1.1.4: Приобщаване и изключване в институциите – размисъл върху 

положението в училищата 

• Дейност 1.1.5: Обсъждане на влиянието на учителя (преход към Раздел 2) 

 

 

Дейност 1.1.1: Метод „Реката на живота“ – използване на мненията на 

участниците в обучението 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Представяне на участниците и разчупване на леда. 

√ Участниците разсъждават върху опита и знанията, които имат във връзка с 

обучението. 

√ Участниците споделят какво искат да научат и как това ще се отрази на 

практическата им работа. 

√ Обучителят получава първи впечатления за разбиранията на участниците. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Споделяне на предишен опит във връзка с приобщаващото образование с другите 

участници. 

√ Индивидуални и групови очаквания във връзка с резултатите от обучението и 

собствения опит. 

√ Разбиране за приобщаващото образование 
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Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери, лепящи листчета. 

√ Самоанализ и дискусия. 

Допълнителна 

информация/алтернативи: 

• http://www.kstoolkit.org/River+of+Life 

• http://www.click4it.org/index.php/River_of_Life_Method 

• http://www.click4it.org/images/2/2c/100_ways_to_energize.pdf 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Важно е да се стартира модулът с дейност, която помага на участниците да се фокусират върху 

съдържанието му и да си изяснят ролята си във връзка с очакваните резултати. Резултатът от тази 

дейност може по-късно да се използва за оценка на успеха на модула и за размисъл върху 

промените във възприятията и мненията на участниците. 

 

Процесите протичат по-интензивно, ако има по-ясна представа за очакваните резултати и 

продукти. Когато се изисква продукт (напр. идеи, маркирани на флипчарт), участниците 

провеждат по-целенасочено дискусията си. Освен това, когато от групата се изисква да излъчи 

презентатор, тя ще поеме ангажимент да отчете резултатите от работата си в пленарна сесия и да 

генерира смислен продукт. 

 

Създаването на визия на приобщаването може да стане по няколко начина: под формата на кратко, 

неструктурирано упражнение за обобщаване на изводите или заключенията на всеки от 

участниците или чрез по-комплексен подход. Тази дейност ще послужи като отправна точка за 

създаване на по-сложна визия. 

 

Получените резултати могат да се използват отново в Раздел 3, както и за връзка между Модул 1 и 

Модул 2. 

 

 

Последователност на дейността 
 

http://www.kstoolkit.org/River%2Bof%2BLife
http://www.click4it.org/index.php/River_of_Life_Method
http://www.click4it.org/images/2/2c/100_ways_to_energize.pdf
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Представяне на упражнението 

(Пленарна сесия) 

 

Направете обосновка и 

изяснете символиката на 

метода „Реката на живота“ с 

оглед на приобщаващото 

образование. 

 

 

 

„Реката представлява опитът и знанията ви във 

връзка с „приобщаването“ във вашето училище 

– в миналото, в настоящето (нашия модул) и в 

бъдещето.“ 

 

Провеждане на упражнението 

(Пленарна сесия, индивидуална и групова 

работа) 

 

 

Трябва да се прочетат и 

разяснят указанията от 

слайда 

 

Индивидуална работа 

 

Групова работа за обмяна на 

идеи 

 

Всяка група представя 

резултатите в пленарна 

сесия 

 

Създаване на визия на приобщаващото 

образование 

(Пленарна сесия, индивидуална и групова 

работа) 

 

 

Трябва да се прочетат и 

разяснят указанията от 

слайда. 

 

Участниците споделят какви 

резултати очакват. 
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Всеки участник формулира 

своята визия за 

приобщаващото 

образование. 

 

Дейност 1.1.2: Личностен и системен подход за упражняване на човешките 

права 

Общ преглед 

Цел: 

√ Да се представят два основни метода за прилагане на основан на правата подход. 

√ Участниците се учат да мислят за правата винаги с фокус върху системата и 

индивида. 

√ Участниците обсъждат какво означава приобщаване към общност или 

приобщаване към формалното образование. 

√ Участниците първо се запознават с идеята, че „приобщаване“ е не само въпрос на 

достъп, но и на участие и постижения. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Казус, чрез който се подчертава необходимостта от развитие на системите и 

индивидите. 

√ Образованието като „достъп“ (заложени средства), „участие“ (процес), 

„постижение“ (резултат). 

√ Кръгове на приобщаването към общност (общество). 

√ Системно ниво на приобщаване към формално образование (институции). 

Материали и методи: 
√ Хартия и моливи за работа по казуса (по избор: флипчарт или слайдове за презентацията в 

пленарна сесия). 

√ Визия на приобщаващото образование (продукт от Дейност 1.1.1). 

√ Индивидуална работа, групова дискусия. 

 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Работата по казуса трябва да помогне на участниците да се фокусират върху това, което се случва 

в училищата и в общността. По този начин те ще бъдат готови да разсъждават върху темите за 

приобщаване в обществото и приобщаване в училищата (Дейности 1.1.3 и 1.1.4) и да си дадат 

сметка за отговорността на училищата за гарантиране на правото на всяко дете на образование. За 

повече информация относно законите и политиките за приобщаващото образование вижте 

Брошура 3 от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive Education for Children 

with Disabilities. 

 

http://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62016.html
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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С тази дейност се цели представяне на личностния и системния подход при упражняване на 

човешките права – създаване на благоприятна среда (системи) и овластяване на индивидите 

(личности). 

 

Понятията „достъп“, „участие“ и „постижение“ подчертават нуждата от фокусиране върху 

заложени средства, процеси и резултати в образованието. Тези понятия могат да бъдат свързани и 

с „Всички деца са приобщени“, „Всички деца са изправени пред предизвикателства“ и „Всички 

деца са постигнали успех“. 

 

Последователност на дейността 
Работа по казуса (индивидуална и работа в 

малки групи) 

 

 

Всеки участник чете 

описанието на казуса и си 

води бележки. 

 

Обсъжда го с друг 

участник(ци). 

 

Представя резултатите в 

пленарна сесия. 

 

Обсъждат се 

благоприятните фактори и 

пречките и как могат да 

бъдат отстранени. 

Отговорността на 

училището? 

 

Представяне на личностния и 

системния подход 

(Пленарна сесия) 

 

 

Обучителят представя 

понятията „достъп“, 

„участие“ и „постижение“, 

както и личностния и 

системния подход. 

• Може да се направи връзка с процесите 

„от горе надолу“ и „от долу нагоре“. 

• Може да се направи връзка с 

„индивидуални права“ и „прогресивна 

реализация на правата“. 

• Може да се направи връзка със 

„заложени средства – процес – резултат“. 

• Може да се направи сравнение с 

първоначалното определение, дадено от 
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участниците за приобщаващо образование: 

Какъв е фокусът там? 

 

Дейност 1.1.3: Кръгове на приобщаването – размисъл върху положението на детето 

Общ преглед 

Цел: 

√ Обсъждане на живота на детето в неговата общност. 

√ Започнете да мислите на три нива къде могат да се реализират промени по отношение 

на приобщаващото образование. 

√ Осмисляне на абстрактни мисли и идеи в собствения контекст на участниците. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Приобщаването като „част от“ междуличностно, общностно и обществено ниво 

(неформално образование). 

√ Приобщаването като „част от“ класната стая, училището и политиката (формално 

образование). 

√ Процесите в обществото и институциите, които допринасят за приобщаване и 

изключване. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери. 

√ Мозъчна атака, дискусии в малки групи и обща дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Пример за приложение на „кръгове за съдействие“: 

http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-eg- 

passion-audit-relationship-map/244-circles-of-support 

 

Информация за обучителя 

Участниците първо трябва да се фокусират върху това как взаимоотношенията между хората, 

семействата и общностите формират обществото. Представянето под формата на концентрични 

кръгове (Кръгове на приобщаване, но евентуално и Кръгове на изключването) помага да се 

разгледа животът на различните семейства и деца в общността и обществото. Тази идея ще бъде 

представена отново в Дейност 1.3.1, когато участниците ще разсъждават върху груповите и 

извънгруповите взаимоотношения, и в Дейност 1.5.1, когато участниците ще обсъждат работата 

със семейството и общността. За повече информация относно участието на родители, семейства и 

общности вижте Брошура 13 от поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive 

Education for Children with Disabilities. 

 

Децата се нуждаят от взаимоотношения, за да станат хора и да разбират света. 

Взаимоотношенията допринасят за изключването, когато не са благоприятни и подкрепящи. Това 

може да стане на ниво лични взаимоотношения, на ниво взаимоотношения (маргинализирани 

деца) в общността (напр. маргинализирани семейства) или на ниво общество (маргинализирани 

групи). 

http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-eg-passion-audit-relationship-map/244-circles-of-support
http://www.inclusion-europe.com/topside/en/site_content/81-person-centred-planning-tools-eg-passion-audit-relationship-map/244-circles-of-support
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
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Продуктът или резултатът от тази дейност ще бъде използван в Раздел 5, Дейност 1.5.1 „Работа 

със семейства и общности“. 

 

Последователност на дейността 
„Приобщаване в обществото и общността“ 

(Пленарна сесия) 

Обучителят разяснява 

различните нива на 

приобщаване, като използва 

едната или и двете 

постановки. 

 

Указания за упражнението (вж. 

допълнителния PPT слайд) 

Организирайте мозъчна атака по следните 

въпроси: 

• Какво означава приобщаващо общество? 

• Какво означава приобщаваща общност? 

• Какво означава приобщаващи 

взаимоотношения? 

 

Помислете за уязвими деца, които познавате, 

или използвайте готовия казус: 

• Кои процеси допринасят за превръщане 

на обществото в приобщаващо? 

• Кой процес допринася за изключване? 

 

Помислете за общността/общината, в която 

живеете, и си дайте сметка дали отговорите ви 

са реалистични. 

 

Участниците провеждат 

мозъчната атака в малки 

групи или в пленарна сесия. 

 

 

Участниците споделят 

идеите си, ако работата е 

свършена в малки групи. 

Резултатите ще се използват 

отново в Раздел 5, когато ще 

се обсъжда 

сътрудничеството със семейството и 

общността. 

 

Даден е пример за графично представяне 

(Кръгове за съдействие, Inclusion Europe). 

 

 

 

 

 

 



 

 14  

Дейност 1.1.4: Приобщаване и изключване в институциите – размисъл върху 

положението в училищата 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Обсъждане на училищата като институции и тяхното въздействие върху индивида. 

√ Представяне на матрица за обобщаване на трите нива на системата и процесите. 

√ Представяне на концепциите за „достъп“, „участие“ и „постижение“, като се подчертава 

колко е важно да се вземат предвид индикаторите за заложени средства, процеси и резултати 

във връзка с приобщаващото образование. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Фокус върху образователните системи като институции. 

√ Фокус върху процесите, които протичат в образователните системи. 

√ Фокус върху уязвимите деца (напр. от казуса, Дейност 1.1.2) за размисъл върху 

въздействието на училищата върху приобщаването. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери (по избор за представяне на резултатите от работата). За указания 

вижте допълнителния слайд в презентацията. 

√ Мозъчна атака за генериране на важни индикатори и прилагането им в индивидуалните 

условия на участниците. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

В тази дейност участниците прилагат подход на микро-, мезо- и макрониво към образователните 

системи. За да се разяснят понятията „достъп“ (заложени средства), „участие“ (процес), 

„постижение“ (резултат), е използвана матрица, а не кръг (вж. също Встъпителен модул: Връзка 

между теория и практика). Класната стая представлява микронивото, където образователните 

системи оказват директно въздействие върху децата чрез взаимодействията с учители и 

съученици. Училището (мезосистемата) е мястото, където се създават взаимоотношенията между 

родители, семейства и други заинтересовани страни. На политическо ниво (макрониво) се 

определят правилата и регламенти и се формулират основните принципи и указания. 

 

Хората влизат в контакт с институциите чрез взаимоотношения, които могат да улеснят или 

затруднят техния достъп, участие и постижения. Матрицата може да се използва за локализиране 

на различни практики, правила и регламенти и за демонстриране на влиянието им върху 

индивидите. Обучителят трябва да подготви някои примери или да се опита да приспособи 

конкретни случаи на приобщаване и изключване от матрицата, за да може да подпомогне 

участниците чрез подходяща визуализация. 
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Последователност на дейността 
 

„Приобщаване в училищата като обществени 

институции“ 

(Пленарна сесия и мозъчна атака с 

участниците) 

 

 

 

Обучителят разяснява 

различните нива на 

приобщаване в матрицата 

(връзки между нива и 

процеси). Обучителят дава 

определение за „достъп“, 

„участие“ и „постижение“. 

Указания за упражнението (вж. допълнителния 

PPT слайд) 

Организирайте мозъчна атака по следните 

въпроси: 

• Какво означава приобщаваща 

образователна система? 

• Какво означава приобщаващо училище? 

• Какво означава приобщаваща класна 

стая? 

 

Помислете за уязвими деца, които познавате, или 

използвайте готовия казус: 

• Кои процеси могат да спомогнат за 

създаването на приобщаващо 

образование? 

• Кой процес допринася за изключване? 

 

Помислете за училището, в което работите, и си 

дайте сметка дали отговорите ви са реалистични. 

. 

3Участниците провеждат 

мозъчната атака в малки групи или 

в пленарна сесия. 

Участниците споделят идеите си, 

ако работата е свършена в малки 

групи. 

Дейност 1.1.5: Обсъждане на влиянието на учителя (преход към Раздел 2) 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Размисъл върху ефекта от факторите „дом“ и „училище“ върху резултатите на 

учениците (постиженията). 

√ Направете сравнение с възгледите на участниците за факторите, влияещи върху 

постиженията на учениците. 

√ Представете очертанията на компетентностите от „профила на приобщаващия учител“ 
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като предварителна подготовка за оставащите модули. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Възгледите на участниците за въздействието на дома, училището и учителя върху 

постиженията на учениците. 

√ Представяне на ефективни и по-малко ефективни мерки в подкрепа на постиженията на 

учениците. 

Материали и методи: 

√ Не са необходими други материали освен слайдове. Имайте предвид, че слайдовете с 

резултатите не трябва да се включват в материалите, които ще се раздават на участниците. 

√ Размисъл върху собствените убеждения, дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. Routledge, вж. също https://educationendowmentfoundation.org.uk/ 

• European Agency for Special Needs and Inclusive Education: Project information on ‘Raising 

Achievement for All Learners’ and ‘Teacher Education for Inclusion’ (see www.european-

agency.org) 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Съдържанието на тази дейност е взаимствано от обобщението, направено от Джон Хати, на над 

800 метаанализа, свързани с постиженията. Предоставените факти понякога са в противоречие с 

общоприетите схващания за ефективни образователни системи и практики от класните стаи. За да 

определи нивото на въздействие, участниците разчитат на собствените си убеждения, които може 

да се окаже, че се разминават с изложените факти. Убежденията са отчасти повлияни от 

традиционната образователна система и нейните правила и регламенти (напр. за задържането) и 

отчасти от личния опит на участниците. От обучителя зависи до каква степен трябва да се 

наблегне на убежденията на участниците и на кой етап от процеса да се проведе дискусия върху 

тези убеждения. При всички случаи това е възможност да се подложат на обсъждане 

съществуващите практики и евентуалните алтернативи. 

 

Последователност на дейността 
 

 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/
http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
http://www.european-agency.org/
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Фокус върху факторите, свързани със 

семейната среда (Пленарна сесия) 

(индивидуална работа и работа в малки групи) 

 

Представяне на факторите за 

постижения, свързани със 

семейната среда (взаимствани 

от Hattie, 2009). 

 

 

Групова дискусия на 

благоприятните фактори и 

пречките и как могат да бъдат 

отстранени. 

 

 

Отговорността на училището? 

 

Групова дискусия по въпроса дали училищата 

и учителите имат по-голямо въздействие върху 

постиженията отколкото факторите, свързани с 

дома. 

 

Фокус върху факторите, свързани с 

училищната среда (Пленарна сесия) 

(индивидуална работа и работа в малки групи) 

 

Представяне на влиянието 

на училището върху 

постиженията (взаимствано 

от Hattie, 2009). 

 

 

Всеки участник преценява 

дали факторите имат силно, 

средно или слабо влияние 

върху постиженията на 

учениците. 

 

 

Представяне на резултатите 

(вж. допълнителния слайд с 

резултати). 

 

 

 

Обсъждане на разликите между възгледите на 

участниците и изложените факти. 
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Бележки: 

 

 

 

Фокус върху факторите, свързани с 

училищната среда (Пленарна сесия) 

(индивидуална работа и работа в малки групи) 

 

Представяне на влиянието на 

учителя върху постиженията 

(взаимствано от Hattie, 2009). 

 

 

 

Всеки участник преценява 

дали факторите имат силно, 

средно или слабо влияние 

върху постиженията на 

учениците. 

 

 

Представяне на резултатите 

(вж. допълнителния слайд с 

резултати). 

 

 

 

Обсъждане на разликите между възгледите на 

участниците и изложените факти. 

 

Проект на Европейската агенция (Пленарна 

сесия) 

 

Представяне на 

компетентностите, 

разработени за „Профил на 

приобщаващите учители“ на 

Европейската агенция. 

 

 

 

Тези четири области на компетентност за 

приобщаващото образование подпомагат 

структурирането на оставащите раздели от този 

модул. 

 

Този слайд дава предварителна представа и 

помага на участниците да направят връзка 

между съдържанието и по-широката рамка. 
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Раздел 1.2: Лично професионално развитие 
 

Общ преглед Раздел 1.2 

Цел на раздела 

√ Да се разбере значението на професионалното развитие за приобщаващото образование. 

√ Да се даде определение за компетентностите на учителя във връзка с приобщаването. 

√ Да се обсъдят предразсъдъците, които определят действията ни. 

√ Да се уточнят някои от разликите между „начинаещи учители“, „опитни учители“ и 

„учители ментори“. 

√ Участниците да формулират визията си за приобщаващ учител. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. След това участниците могат да повдигнат тези въпроси, когато по време на обучението се 

обсъжда свързаната с тях тематика. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е 

даден отговор на всички въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 1.2.1: Поглед отвъд действията на учителя 

• Дейност 1.2.2: Сблъсък с предразсъдъците и размисли върху тях 

• Дейност 1.2.3:  Траектория на подхода, основан на професионалния жизнен цикъл 

 

 

Дейност 1.2.1: Поглед отвъд действията на учителя 

Общ преглед 
Цел: 

√ Провокиране на размисъл за собствените действия и разрешаване на проблеми. 

√ Представяне на цикъла на разрешаване на проблеми, който улеснява връзката 

между отделните стъпки. 

√ Насочете вниманието на участниците върху факта, че всички възприятия са ограничени и 

трябва да бъдат подложени на размисъл. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Компетентности на учителя за разнообразие. 

√ Цикъл на разрешаването на проблеми: компетентностите се проявяват в действие, 

предразсъдъците се проявяват в действие. 

√ Примери за лични неправилни преценки. 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими други материали освен слайдове. 

√ Размисъл върху собствените действия и как неправилните преценки влияят на тези 

действия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Вж. препратките, посочени на слайда. 

 

Информация за обучителя 



 

 20  

Раздел 2 започва с представяне за първи път на компетентностите на учителя чрез по-общо 

определение. Подробно описание на компетентностите на учителя ще намерите в „Профил на 

приобщаващите учители“ на Европейската агенция. Нагласите представляват възгледите, 

ценностите и предишния опит на учителя. Нагласите се проявяват в действие и затова трябва да се 

обсъждат в контекста на дейностите на учителя. За целта тук е представен модел, който улеснява 

разглеждането на действията и факторите, влияещи върху тези действия (вж. също Встъпителен 

модул: Връзка между теория и практика). 

 

Този модел набляга на факта, че умишленото човешко действие винаги е свързано с разрешаване 

на проблеми. В интернет има други подобни цикли на действието. Ако обучителят реши да 

използва тук алтернативен модел, той трябва да го използва във всички останали модули, за да 

има последователност и да не обърква участниците. 

 

Последователност на дейността 
 

Компетентности на учителя за разнообразие 

(Пленарна сесия) 

 

Пленарна сесия: Представяне 

на определения с 

допълнителна информация и 

примери. 

 

 

 

Подчертава се фактът, че компетентностите 

могат да се приписват на хора, социални групи 

и институции. Тук, по желание, може да се 

направи връзка с Раздел 1.1. 

 

Подчертават се понятията „знания“, „умения“ и 

„нагласи“. Може да решите да помолите 

участниците да дадат примери. 

 

„Какво“, „как“ и „защо“: всичко необходимо за 

успешното разрешаване на проблем. 

 

Цикъл на разрешаването на проблеми 

(Пленарна сесия) 

 

Пленарна сесия: Представяне 

на цикъла за разрешаване на 

проблеми за първи път. 

 

 

Трябва да се подчертае, че на всеки етап ние 

използваме своя собствен опит, възгледи и 

начини за възприемане и преценка на събития и 

хора. 

 

За повече подробности вижте встъпителния 

модул. Тук може да предложите пример, с 

който да илюстрирате различните етапи. 

 

https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile
https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile
https://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/profile
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Цикъл на разрешаването на проблеми 

Влияния и лични предразсъдъци (Пленарна 

сесия) 

 

Пленарна сесия: Това е по-

дълъг раздел, в който 

групата преминава през 

цикъла на разрешаването на 

проблеми, за да помисли 

върху личните 

предразсъдъци и да ги 

обсъди. В този слайд е направен общ преглед. 

 

Участниците могат да бъдат 

подканени да дадат примери 

за личните си неправилни 

преценки, предразсъдъци и 

възгледи, които са се оказали 

ограничаващи или погрешни 

във връзка с учениците им. 
 

 

Дейност 1.2.2: Сблъсък с предразсъдъците и размисли върху тях 

Общ преглед 

 

Цел: 

√ Използване на цикъла на разрешаване на проблеми, за да се подчертаят източниците на 

предразсъдъци на всеки етап от процеса. 

√ Използване на личния опит и размисли върху предразсъдъците при действията на 

хората. 

√ Даване на примери, които помагат да се разбере въздействието на възгледи, ценности и 

нагласи. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Собствени възприятия, разбирания, намерения, действия и разсъждения на участниците. 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими други материали освен слайдове. 

√ Опит с различни източници на предразсъдъци и размисъл. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Могат да се използват и представят алтернативни упражнения, интересни случаи или 

експерименти от сетивната и социалната психология. 
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Информация за обучителя 

Тази дейност помага на участниците да видят и по-добре да разберат как възприятия, тълкувания, 

намерения, действия и разсъждения се влияят от предразсъдъците. Тези общи интересни случаи 

показват на участниците, че да бъдеш подведен е част от човешката природа, а не нещо, от което 

трябва да се срамуват. За учителите е важно да са наясно и да следят, за да могат да разпознават 

предразсъдъците в собствените си действия и в действията на другите. 

 

Сетивната и социалната психология предлагат богат набор от упражнения, експерименти и 

описания на тези феномени. Обучителите могат да дадат свои примери или дори да подканят 

участниците също да предложат примери, които да се използват при други обстоятелства (напр. и 

с деца). 

 

Последователност на дейността 
Отклонения във възприятието (Пленарна 

сесия) 

 

Конкретните перспективи и 

ситуацията на наблюдател 

засилват възприятията. 

 

 

 

Петимата мъдреци се опитват поотделно да 

опишат слона, като разчитат на собствения си 

селективен опит. Всички те представят много 

различни резултати, базирани основно на 

ограничените им възприятия. 

 

Историята и свързани с нея илюстрации са на 

разположение онлайн, потърсете в Google 

„Слепите мъже и слонът“. 

 

Видеоклипът с два отбора, които играят с бели 

и черни тениски, подчертава селективността 

на възприятията ни: чрез концентриране върху 

един аспект, пропускаме много други (напр. 

да видим, че през помещението минава 

горила). 

 

Указанията са дадени 

вдясно. Трябва да се 

подчертае, че целта на 

упражнението е да се види 

колко наблюдателни са 

участниците и как броят. 

 

 

Ако е необходимо, дайте и 

други примери и подканете 

участниците да споделят 

опит (по избор). Обсъдете 

какво означава това за 

участниците като учители/специалисти.  
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Отклонения в разбирането (Пленарна сесия) 

 

Разбирането е базирано на 

когнитивен процес, 

следващ възприятието. 

Хората незабавно се 

опитват да вложат смисъл 

в това, което възприемат. 

 

Има няколко феномена, които могат да бъдат 

добавени тук и които илюстрират факторите, 

влияещи на нашите процеси на осмисляне – а 

оттам и на преценките ни. 

 

 

Селективното възприятие влияе на нашето 

тълкуване на събитията. 

 

Контекстът, в който възприемаме нещо, влияе 

на тълкуването на знаци и символи. 

 

Предразсъдъци на действащия/наблюдателя: 

даваме оценка, че това е „лъчезарно бебе“, 

без да се замислим за обстоятелствата, които 

са накарали това бебе да се усмихне точно 

сега. 

 

Ако е необходимо, дайте и други примери и 

подканете участниците да споделят опит (по 

избор). Обсъдете какво означава това за 

участниците като учители/специалисти. 
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Отклонения в проектирането в бъдещето 

(Пленарна сесия) 

 

Намеренията ни или 

намеренията, които 

преписваме на околните, 

влияят на планирането и 

целеполагането. Това 

намира израз в нашите нагласи, те определят 

основната позиция, която заемаме при 

предприемане на действие. С този слайд се 

цели да се подчертае, че казаното е важно, но 

по-съществено е какво се крие зад думите: 

 

Какво е казано е едно, по-важно е какво се има 

предвид. Следват скритите послания на три 

твърдения: 

1. Отиваме на купон заедно и не съм ти взела 

дрехи за преобличане! (синьо) 

2. Не мога да понеса да те гледам да го 

правиш сам, не вярвам, че можеш да се 

справиш. (червено) 

3. Трябва да напиша този SMS и не мога да 

се занимавам с теб сега. (зелено) 

 

Ако е необходимо, дайте и 

други примери и подканете 

участниците да споделят 

опит (по избор). Обсъдете 

какво означава това за 

участниците като учители/специалисти. 

 

Отклонения в оценката и размисъла 

(Пленарна сесия) 

Има няколко 

психологически феномена, 

които влияят на резултата от 

действията ни или 

мисловните ни процеси. 

Някои са посочени тук и могат да бъдат 

обсъдени. 

 

Ако е необходимо, дайте и 

други примери и подканете 

участниците да споделят опит 

(по избор). Обсъдете какво 

означава това за участниците 

като учители/специалисти. 

 

Ако е необходимо, в края на тази дейност може 

отново да направите връзка с цикъла за 

разрешаване на проблеми. 
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Дейност 1.2.3: Траектория на подхода, основан на професионалния жизнен цикъл 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Постигане на общ език за обсъждане на подготвителни програми, програми за обучение по 

време на работа и менторски програми. 

√ Утвърждаване на разбирането, че приобщаващото образование изисква подход за учене през 

целия живот. 

√ Разглеждане на конкретни учебни аспекти на всеки етап от професионалното развитие. 

√ Разработване на визия, която учителите трябва да постигат на всеки етап от професионалното 

си развитие. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Учителите и какво трябва да научат на различните етапи от тяхното професионално развитие. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт, маркери (по избор за представяне на резултатите от груповите дискусии). 

√ Опит с различни източници на предразсъдъци и размисъл. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 
 

Информация за обучителя 

В този модул участниците трябва да вземат предвид собствения си опит в ученето като част от 

професионалното им развитие. Приобщаващото образование не е нещо, за което можете да 

прочетете и след това да разкажете на учениците си. То изисква учене, което засяга техните 

компетентности, умения и възгледи. Встъпителният модул съдържа основна информация за 

„опитните учители“, която трябва да се прочете, преди да се пристъпи към изпълнение на тази 

дейност. Основните точки от слайдовете могат да бъдат свързани с представения там модел. 

Начинаещите учители може би ще са заети да преценяват „ходовете“ си правилно. Опитните 

учители най-вероятно ще са овладели тези умения, но ще имат колебания по отношение на 

„шаблоните“, подкрепящи приобщаващото образование. Най-общо, създаването на конструктивни 

„абстракции“, които да намерят приложение в практиката, е нещо, което учителите могат да 

постигнат само чрез размисъл и обединяване на субективното знание, педагогическото знание и 

системното мислене. 

 

Тази дейност не навлиза толкова подробно в тези типове и нива, а по-скоро прави опит да 

предложи ориентир, чрез който по-лесно да се разбере, че приобщаващите учители трябва да се 

учат в хода на кариерата си. Това не е мнение, споделяно от всички учители – някои смятат, че 

веднъж сертифицирани, те няма какво повече да научат. Ако сред участниците има хора с такова 

мнение, може би то трябва да се обсъди. Упражнението, предвидено за определяне на тяхната 

позиция в тяхното професионално развитие, помага да се разгледат подобни проблеми. 
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Последователност на дейността 
 

Уточняване на основните задачи за развитие 

и експертно усъвършенстване в 

професионалния жизнен цикъл на учителя 

(Пленарна сесия) 

 

Представяне на трите слайда. 

Обучителят трябва да прочете 

предварителната информация 

за уменията на учителя, преди 

да представи концепциите за 

начинаещ учител, опитен учител и учител 

ментор. 
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Разработване на визия на учителя в хода на 

професионалния му жизнен цикъл 

 

Представяне на интересни 

мисли (могат да се използват и 

алтернативни мисли или 

снимки). 

 

 

Работа по двойки или 

самостоятелно би трябвало да 

помогне за разработване на 

визия на начинаещ учител, 

опитен учител и учител 

ментор/учител обучител. Участниците трябва да 

използват информация и концепции, които вече 

са обсъждани (напр. области на компетентност 

на учителя, какво е нужно за участието на 

учителя). 

 

По избор може да се направи 

групова дискусия или 

обсъждане в пленарна сесия. 

 

 

Бележки 
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Раздел 1.3: Подкрепа на разнообразието сред учениците 
 

Общ преглед Раздел 1.3 

Цел на раздела 

√ Да се уточнят предразсъдъците в групата/извън групата (фаворизиране в групата) и връзката 

с поставянето на етикети. 

√ Да се представят най-важните измерения на разнообразието. 

√ Да се разгледа цикълът на потискане и участниците да нарисуват свой цикъл на овластяване. 

√ Да се вземат предвид човешките права като фактор за отчитането на разнообразието сред 

учениците. 

√ Да се обмислят начини как това знание да намери практическо приложение в училищата на 

участниците. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. След това участниците могат да повдигнат тези въпроси, когато по време на обучението се 

обсъжда свързаната с тях тематика. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е 

даден отговор на всички въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 1.3.1:  Разбиране на социалните идентичности 

• Дейност 1.3.2: Размисъл върху цикъла на потискането 

• Дейност 1.3.3: Размисъл върху последиците от основания на човешки права подход 

 

 

Дейност 1.3.1: Разбиране на социалните идентичности 

Общ преглед 

Цел: 
√ Проучване на социалните идентичности на участниците. 

√ Приемане на схващането, че социалните пристрастия са вплетени в човешките 

взаимоотношения. 

√ Разглеждане на въздействието на социалните идентичности върху груповия процес. 

 

Основен акцент на дейността: 
√ Социалните идентичности на участниците. 

√ Групови процеси, свързани със социалните идентичности, и динамика в групата и 

извън групата. 

Материали и методи: 
√ Въпросник „Разбиране на собствената социална идентичност“, указания и 

утвърждения за упражнението Power-walk 

 

√ Лични размисли и опит. 

Допълнителна информация/алтернативи: 
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Информация за обучителя 

За да се разберат социалните идентичности на децата и колко различни могат да бъдат те, трябва 

да се осмисли собствената социална идентичност. Важно е да се разбере, че не всички параметри 

са еднакво важни за всички и предположението, че това е така, може да доведе до дискриминация. 

Например повечето хора зачитат или поне от раждането си принадлежат към една или друга 

религия. За някои хора религията играе важна роля в живота и затова е важна за определяне на 

тяхната идентичност, а за други религиозният произход не е толкова важен. 

 

Пристрастията в групата и извън нея са важна част от човешката същност – не можем да сме 

много близки с всички. Отдаваме се на едни взаимоотношения повече и в същото време се 

дистанцираме от други. Част от професионалните задължения на учителя е да разсъждава върху 

тези процеси с оглед на собствените си социални практики и да разпознава груповата и 

извънгруповата динамика в класната стая. 

 

Последователност на дейността 
 

Попълване на въпросника (Индивидуална 

работа) 

В пленарна сесия се прави 

кратко въведение, за да се 

разясни задачата. 

 

 

 

Участниците попълват 

въпросника за „социалните 

идентичности“. Част от тази 

информация е лична, затова не 

бива да се настоява участниците 

да споделят резултатите с околните. 

 

Въпросите от слайда могат да 

се използват за самостоятелен 

размисъл или за обсъждане в 

групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпросник 

„Разбиране на 

социалните 

идентичности“.  
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Пристрастия в групата – извън групата 

(Пленарна сесия) 

 

Разчупване на леда: 

упражнение „Power-walk“. 

 

 

 

Според отговорите и 

представените идеи за 

социалните идентичности на 

участниците може да се 

разгледа проблемът за 

извънгруповите пристрастия. Обучителят може 

да подкани участниците да помислят за 

социални идентичности, които се различават от 

техните собствени. След това обучителят трябва 

да представи информация за феномена „в 

групата“ спрямо „извън групата“. 

 

Участниците трябва да 

разсъждават върху 

собственото си положение на 

индивиди и учители. 

 

 

Дейност 1.3.2: Размисъл върху цикъла на потискането 

 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Добиване на по-добра представа за процесите, водещи до изключване. 

√ Отчитане на факта, че учителите имат институционална власт, която може да се използва 

за улесняване на приобщаването или за създаване на бариери. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Цикълът на разрешаване на проблеми за подчертаване на процесите на изключване. 

√ Стереотипи, предразсъдъци, потискане и интернализация на потискането (цикъл на 

потискането). 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими допълнителни материали. 

√ Мозъчна атака и размисъл. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Цикъл на потискането: 

http://www.uas.alaska.edu/juneau/activities/safezone/docs/cycle_oppression. pdf 

• Допълнителна информация може да се намери в различни сайтове в интернет. 

 

 

http://www.uas.alaska.edu/juneau/activities/safezone/docs/cycle_oppression.pdf
http://www.uas.alaska.edu/juneau/activities/safezone/docs/cycle_oppression.pdf
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Информация за обучителя 

„Стереотипи“, „предразсъдъци“, „дискриминация“, „потискане“ и други подобни термини са 

общоизвестни, но рядко се свързват пряко с действията на учителя. Използването на цикъла на 

разрешаване на проблеми помага да се разберат тези процеси като последователност от 

пристрастни (явни или мисловни) действия, провокиращи ситуации, в които децата са потиснати, 

изключени или има бариери пред участието им. Участниците трябва да имат възможност за 

мозъчна атака и размисъл върху тези процеси. 

 

Училищата имат институционална власт, защото те са държавни организации. В зависимост от 

това как се използва институционалната власт, тя може да създава и поддържа благоприятни 

условия, които гарантират учене и участие на всички деца, или пък може да има отрицателен 

ефект и да изключва деца без нуждата отделни учители да поемат лична отговорност. 

 

Последователност на дейността 
 

Цикъл на потискането (Пленарна сесия) 

 

Обучителят представя 

цикъла на потискането и 

прави връзка с цикъла на 

действията и откъде 

произлизат предразсъдъците. 

 

Групова дискусия върху 

институционалната власт на 

училищата и как тя допринася 

за създаването на стереотипи, 

предразсъдъци, дискриминация 

и потискане. 
 

 

 

 

Дейност 1.3.3: Размисъл върху последиците от основания на човешки права 

подход 
 

Общ преглед 
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Цел: 
√ Подчертаване на отговорността на училищата за създаване на среда, в която се 

зачитат правата на децата. 

√ Размисъл върху действията на учителя, които овластяват децата и семействата им. 

√ Пренасяне на разсъжденията върху ситуацията в собственото училище на всеки 

участник. 

 

Основен акцент на дейността: 
√ Човешките права и тяхното отражение върху образователните системи. 

√ Действията на учителите и как влияят на процесите на овластяване. 

Материали и методи: 
√ Флипчарт и маркери. 

√ Размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 
• Политически насоки относно приобщаващото образование: 

http://unesdoc.unesco.org/ images/0017/001778/177849e.pdf 

• Основан на правата подход към приобщаващото образование: http://www.inclusive-

education.org/system/files/ publications-

documents/UNICEF_Right%20Children%20Disabilities_En_WebACCESS.pdf 

 

Информация за обучителя 

Последователността от действия и слайдовете е само един от начините за разглеждане на тази 

широка тема. УНИЦЕФ е разработила „Набор от инструменти за правата на децата“, от който 

могат да се ползват материали за подпомагане на процеса на учене на участниците. Зачитането на 

човешките права в образованието трябва да се разглежда в два аспекта – правата на индивида и 

прогресивната реализация на правата чрез създаване на благоприятна среда. Тази дейност е 

насочена първо към системната перспектива (създаване на системи за приобщаващо образование), 

а след това към личностната перспектива (овластяване на индивидите). Приобщаващите учители 

трябва да имат предвид и двата подхода и трябва да могат да допринасят както за зачитане на 

индивидуалните права в образованието, така и за прогресивната реализация на правата. За повече 

информация относно законите и политиките за приобщаващото образование вижте Брошура 3 от 

поредицата на УНИЦЕФ A Rights-Based Approach to Inclusive Education for Children with 

Disabilities. 

 

Обучителите трябва да са запознати с проблемите и стратегиите, за да гарантират спазването на 

човешките права в образованието. Те могат да разчитат на собствения си опит или на 

литературата, за да дадат примери и да илюстрират най-важните акценти от встъпителния слайд. 

Обучителите могат да изберат друг метод за представяне на двата подхода. Трябва да се направи 

връзка с Дейност 1.1.2 „Личностен и системен подход“, а продуктите на участниците могат да се 

използват за илюстриране и разясняване на тези два подхода за зачитане на човешките права. 

КПХУ и КПД се споменават тук, но не се описват в подробности. Участниците трябва да бъдат 

подканени да помислят за собствените си знания и дали имат необходимост да научат повече неща 

за тези конвенции. Взаимодействието между двете конвенции гарантира спазване на правата на 

децата с увреждания. 

 

Резултатите и дискусиите във връзка с цикъла на потискане (Дейност 1.3.2), могат да се използват 

за обсъждане на благоприятни действия на всеки етап, които помагат за създаване на цикъл на 

овластяване. Упражнението помага на участниците да се фокусират върху собствената си трудова 

практика и върху действията, необходими за гарантиране на овластяването и прогресивната 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf
http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-documents/UNICEF_Right%20Children%20Disabilities_En_WebACCESS.pdf
http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-documents/UNICEF_Right%20Children%20Disabilities_En_WebACCESS.pdf
http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-documents/UNICEF_Right%20Children%20Disabilities_En_WebACCESS.pdf
http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-documents/UNICEF_Right%20Children%20Disabilities_En_WebACCESS.pdf
http://www.unicef.org/eu/crtoolkit/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.inclusive-education.org/
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
http://www.unicef.org/crc/
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реализация. 

 

Последователност на дейността 
 

Системна перспектива – задължения на 

образователните системи 

 

Обучителят представя 

системната перспектива и иска 

от участниците да дадат 

примери, разяснения и обратна 

връзка. 

 

Групова дискусия върху 

човешките права с цел 

идентифициране на учебните 

нужди на участниците. 

 

Личностната перспектива – овластяване 

 

Обучителят представя 

личностната перспектива, като 

илюстрира как децата могат да 

бъдат овластени на всеки етап 

от цикъла на действие. 

 

Групова дискусия върху 

стратегиите за гарантиране на 

овластяване. 

 

 

Прилагане в собствената трудова среда 

 

Обучителят обяснява 

упражнението и уточнява 

въпросите. 

 

 

 

Работа в малки групи за 

прилагане на съдържанието на 

този раздел в собствената 

практика (училището). По 

избор – обратна връзка или 

представяне в пленарна сесия. 
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Раздел 1.4: Подкрепа за всички ученици 
 

Общ преглед Раздел 1.4 

Цел на раздела 

√ Участниците разсъждават върху отношението си към ученето и реализирането на 

постижения. 

√ Да се запознаят с модел, който ще им помогне да тълкуват учебните ситуации. 

√ Да се представи ученето като резултат и от участието (не само като постижение). 

√ Да се разберат и организират различни сценарии/начини на представяне. 

√ Да се обмислят начини как това знание да намери практическо приложение в училищата на 

участниците. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. След това участниците могат да повдигнат тези въпроси, когато по време на обучението се 

обсъжда свързаната с тях тематика. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е 

даден отговор на всички въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 1.4.1: Да се мисли повече за дейностите, отколкото за задачите 

• Дейност 1.4.2: Да се разгледа подробно същността на участието 

• Дейност 1.4.3: Да се разгледа подробно същността на учебната среда 

• Дейност 1.4.4: Да се обсъди подкрепата за всички ученици в училищата на участниците 

 

 

Дейност 1.4.1: Да се мисли повече за дейностите, отколкото за задачите 

Общ преглед 

Цел: 
√ Представяне на идеята за „учебни ситуации“ пред участниците. 

√ Проучване на начините за промяна на учебните ситуации с цел подобряване на 

учебните процеси. 

√ Използване на творческо мислене за адаптиране на ситуациите към разнообразието 

на учениците. 

 

Основен акцент на дейността: 
√ Учебни ситуации (вместо изолирани задачи). 

√ Собствено мислене и как може да се стимулира. 

Материали и методи: 
√ Флипчарт и маркери, ако резултатите от дискусиите трябва да се представят в 

пленарна сесия. 
 

Допълнителна информация/алтернативи: 
• Алтернативи на използването на карикатура: използвайте слайда за предразсъдъците в 

„Проектиране в бъдещето“ (Дейност 1.2.2), за да подчертаете важността на 

намеренията, или дайте друг пример, който илюстрира важността на намеренията 

(напр. в ситуациите, в които всички страни действат на сляпо). 
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Информация за обучителя 

Тази дейност разглежда един от проблеми, с които се сблъскват учителите, когато се опитват да 

преподават на групи с различни деца, и как тези трудности могат да бъдат преодолени, като се 

мисли по различен начин. Вместо да се концентрират върху отделни задачи, учителите трябва да 

се фокусират върху учебни ситуации. Учебните ситуации се състоят от гъвкав набор от задачи, 

които са свързани с обща цел. Обучителите трябва да се върнат към встъпителния модул, за да 

разберат по-добре как това помага за установяване на връзка между непосредствените действия и 

цялостното участие в различни сфери на живота (основания на жизнения цикъл подход) и как това 

зависи от необходимите умения на учителя (ходове, рутинни практики, абстракции). Учителите, 

които мислят основно чрез ходовете си и не правят връзка между непосредственото настояще и 

далечното бъдеще, не могат да създават гъвкави учебни ситуации, даващи на всички деца 

възможности за учене. Обучителят може да реши да наблегне и на силното убеждение на много от 

учителите, че групирането на способности е важно за ефективното преподаване. За повече 

информация относно алтернативите за групиране на способности може да разгледате „Learning 

without Limits“ (Hart et al.  2004). 

 

Учителите обикновено нямат навика да мислят за житейската ситуация на децата и за учебните 

ситуации, създадени от тях, затова е разработен модел, приложен и в трите модула, който помага 

да се анализират ситуациите. Повече информация и подробности за модела на теория на дейността 

са предоставени във встъпителния модул. 

 

Последователност на дейността 
 

Карикатура: Възгледи и намерения на 

учителите 

(Пленарна дискусия) 

 

Покажете карикатурата и помолете участниците 

да я коментират. Най-вероятно ще се наблегне 

на коментиране на справедливостта или 

стойността на задачата, без да се обръща 

внимание на контекста, в който е поставена 

(който е неизвестен). 

 

Трябва да бъдат разгледани следните аспекти 

(мисълта трябва да се насочи към анализ на 

цялостната дейност вместо на отделните 

задачи): 

• тенденция за интерпретиране на 

ситуацията като постижение, а не като 

учене; 

• тенденция за разглеждане на животните 

индивидуално, вместо като общност; 

• тенденция за предполагане на 

намеренията вместо за разсъждаване 

върху тях. 

• Контекст (напр. животните създават 

благоприятна среда чрез взаимно 

учене). 

 

 

http://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk/
http://learningwithoutlimits.educ.cam.ac.uk/
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Развиване на алтернативно мислене (малки 

групи, последваща дискусия) 

 

Участниците провеждат 

мозъчна атака върху 

алтернативното мислене в 

малки групи. 

 

 

 

Малките групи представят 

резултатите си в пленарна 

сесия, следва дискусия в 

пленарната сесия. 

 

 

В дискусията трябва да се наблегне на аспектите 

и да се разгледат алтернативи, подчертаващи 

силното влияние на възгледите, нагласите и 

намеренията на учителите за формиране на 

реалността на учебните ситуации на учениците: 

• Цел на дейността (напр. практикуване на 

спасителна операция по време на 

наводнение; шимпанзето е единственото 

животно, което не може да плува). 

• Използване на инструменти (напр. хобота 

на слона, използване на стълба). 

• Фокус върху възможността за учене 

(напр. тюленът да разбере кога може да 

помогне на своя приятел шимпанзето, 

слонът да научи кога може да използва 

хобота си като инструмент, а шимпанзето да 

се научи да внимава и да се мотивира). 

• Важността на контекста на учене (напр. 

животните имат право и трябва да си 

помагат взаимно, чувството за общност, 

създадено от учителя). 
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Въведение в модела на теория на дейността 

 

Резултатите от дискусиите 

трябва да се използват за 

формално представяне на 

модела. Отговорите могат да 

бъдат осмислени чрез модела, 

за да се илюстрира този метод 

на анализ. 

 

Участниците трябва да бъдат 

подканени да намерят 

разликите между този начин на 

мислене за ситуациите и 

начина, по който те 

първоначално са подходили 

към карикатурата. 

 
 

Дейност 1.4.2: Да се разгледа подробно същността на участието 
 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Представяне на определение за „участието“ като компонент от приобщаващото образование. 

√ Прилагане на модела на теория на дейността за предвиждане на учебни ситуации, които 

насърчават участието. 

√ Насърчаване на участниците да създадат ситуации,които подпомагат ученето на всички деца 

и младежи. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Участие на децата. 

√ Действия на учителя за подпомагане на участието. 

√ Четири перспективи на пречките пред участието. 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими материали 

 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Определение за участието: върнете се към встъпителния модул и публикацията на European 

Agency (вж. по-долу). 

 

 



 

 38  

Информация за обучителя 

Приобщаването може да се дефинира като процес, гарантиращ участието и ученето на всички деца 

и младежи. Затова е от изключителна важност учителите и другите специалисти да разберат много 

добре какво представлява участието. Определението за участие, използвано в този Модул (вж. 

също встъпителния модул), е взаимствано от публикацията на European Agency „Participation in 

inclusive education. A framework for developing indicators“. Дефиницията е базирана на теорията за 

самоопределяне, с нейните фактори за поддържане на мотивация за непрекъсната активност в 

живота: „автономност“, „компетентност“ и „свързаност“. В контекста на социалното приобщаване 

тези концепции трябва да бъдат свързани с обичайните неща, които правят децата на определена 

възраст, и с контекста на житейските ситуации, в които децата обикновено участват. Затова и ги 

наричаме „градивните елементи“ на определението за участие. Определението може да се свърже 

директно с модела на теория на дейността, който представлява инструмент за учителите за 

анализиране и тълкуване на ситуацията, в която се намират децата, както и за разкриване на 

евентуалните пречки пред участието:  

 

Въпреки че моделът за дейността набляга на дейностите на отделни лица или групи, той въвежда и 

средата чрез концепцията за „инструменти или рутинни практики“ и „условия или контекст“. 

 

Сферите на живота трябва да се възприемат като социално място или контекст, в който се 

реализира участието. Създават се различни ситуации, а разнообразието обогатява живота на 

децата и им помага да развият способност за участие в бъдещи ситуации. Сферите на живота, 

цитирани в това упражнение, препращат за първи път към сферите на живота, използвани в 

„International Classification of Functioning, Disability и Health“ (ICF, WHO 2001 and ICF-CY, WHO 

2007), за да опишат участието и пречките пред участието, с които могат да се сблъскат децата с 

увреждания. Сферите на живота не са свързани с уврежданията и отразяват универсалния човешки 

опит. Затова могат да се използват за всички деца и младежи, както и за тълкуване на житейските 

ситуации на учителите и другите специалисти. 

 

Последователност на дейността 

https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
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Въведение в определението за участие 

(Пленарна сесия) 

На участниците се представя определението за 

участие. Обучителите трябва да прегледат 

информацията от встъпителния модул. 

Ангажиране означава: 

• да можеш и да ти се позволява да 

извършваш определени дейности 

(демонстриране, показване и развиване на 

компетентности); 

• да можеш и да ти се позволява да бъдеш 

част от група или общност (демонстриране, 

показване и развиване на близост и чувство 

за принадлежност); 

• да можеш и да ти се позволява да влияеш 

или контролираш действия (демонстриране, 

показване и развиване на съдействие); 

 

Участниците трябва да бъдат 

подканени да дадат примери 

как се прави това в техните 

училища и класни стаи. 
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Обучителят подчертава 

начините, по които учителите 

могат да подкрепят или 

подобрят участието: 

 

• структурата улеснява изпълнението на 

действия; 

• ангажирането улеснява 

принадлежността; 

• подпомагането на автономността 

улеснява съдействието. 

 

Участниците трябва да бъдат 

подканени да дадат примери 

как става това в техните 

училища и класни стаи. 

 

 

Обучителят обръща внимание 

на дейността на ученика и 

какво е нужно, за да се 

гарантира участието с 

помощта на модела на теория 

на дейността. Сферите на живота могат да се 

разгледат и в „International Classification of 

Functioning, Disability и Health“ (ICF), където 

участието е една от главните концепции. 

 

 

Този слайд може да се използва за обобщаване 

на дискусията до момента. 

 

Обучителят преминава от 

участието към пречките пред 

участието. Графиката 

илюстрира начините, по 

които учителите могат да 

подкрепят или подобрят участието, и представя 

четирите основни перспективи, в рамките на 

които трябва да се разглеждат пречките: 

• Развитие: възрастта оказва влияние на 

способността за участие. 

• Взаимодействия: социалната изолация 

и липсата на взаимоотношения може да 

издигнат бариери пред участието. 

• Учебен план: ако децата все още не са 

имали възможност да придобият знания 

и умения според изискванията на 

учебния план, те няма да могат да 

участват. 

• Здраве: здравни проблеми като 

отклонения, болести или увреждания 

могат да ограничат участието. 
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Дейност 1.4.3: Да се разгледа подробно същността на учебната среда 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Да се постигне споделено разбиране за създаването на система, подпомагаща 

насърчаване на участието. 

√ Да се постигне споделено разбиране за създаването на благоприятна училищна среда. 

√ Да се направи общ преглед на компетентностите, уменията и нагласите за създаване на 

благоприятна среда за учене. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Тристепенен модел за представяне на различната интензивност на персонализираната 

подкрепа. 

√ Три типа стандарти за оценка на качеството на образованието, отнасящи се до заложени 

средства, процеси и резултати. 

√ Участие на учителите. 

 

Материали и методи: 

√ Не са необходими допълнителни материали. 

√ Групова дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Повече информация за тристепенния модел или за подхода „реакция за намеса“ можете 

да намерите на http://www.rtinetwork.org/learn/what/whatisrti 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Създаването на благоприятна среда за учене в училищата е от съществена важност за 

приобщаващото образование. Акцентът тук е върху системата и как тя може да бъде тълкувана и 

анализирана. Моделът „реакция и намеса“ (тристепенният модел) се използва за разясняване на 

съществуващите системи за подпомагане и връзката им с нуждите на учениците от допълнителна 

подкрепа. 

 

В Модул 1 на участниците се представя по-общата идея за системите за подпомагане и те трябва 

да разсъждават върху тях на базата на своя предишен опит и знания. Стратегиите за създаване на 

благоприятна среда ще бъдат представени в Модул 2 и Модул 3. 

 

Последователност на дейността 
 

http://www.rtinetwork.org/learn/what/whatisrti
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Въведение в тристепенния модел (Пленарна 

сесия) 

 

Прави се общ преглед и 

представяне на тристепенния 

модел. 

 

 

 

Участниците обсъждат 

следните въпроси (малки групи 

или в пленарна сесия): 

 

 

• С какви услуги за подпомагане 

разполагате за всяка от степените? 

• Какви са характеристиките на децата, 

подпомагани във всяка от степените? 

• Ако децата са извън училище, защо не 

участват и в коя от степените трябва да 

получат подкрепа? 

Ако участниците работят в малки 

групи, резултатите могат да бъдат 

споделени с останалите в 

пленарна сесия. 

 

Връзка между тристепенния модел и 

стандартите (Пленарна сесия) 

 

Прави се общ преглед и 

представяне на трите вида 

стандарти. 

 

 

Групова дискусия върху 

следните въпроси 

(предложение): 

•  

•  

• Разполага ли училището с учебен план и 

учебници, които са достатъчно гъвкави, за 

да се използват за провеждане на учебния 

процес с всички ученици? 

• Училището и средата за учене достъпни 

и подходящи ли са за всички ученици? 

• Разполагате ли с инструменти и 

процедури за получаване на адекватна 

информация за постиженията на учениците? 
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Връзка между тристепенния модел и 

дейността на учителя 

(Пленарна сесия) 

 

Обучителят трябва да насърчи 

участниците да помислят 

какво им е нужно, за да 

участват. 

 

 

• Какво трябва да отнесат учителите със себе 

си на работното място (знания, умения, 

нагласи)? 

• Как трябва да бъде представено 

съдържанието на образователния процес, за 

да е полезно? 

• Как трябва да бъдат представени целите на 

образователния процес, за да са полезни за 

определяне на посоката на действията на 

учителя? 

• Кои стратегии за преподаване трябва да се 

използват? 

• Каква подкрепа или благоприятна среда са 

нужни? 

 

Групова дискусия върху трите 

компонента на участието, но 

този път с фокус върху учителя. 

 

 

 

Дейност 1.4.4: Да се обсъди подкрепата за всички ученици в училищата на 

участниците 

Общ преглед 
 

Цел: 
√ Разглеждане на ситуацията с подпомагането в собствената училищна среда на 

участниците. 

√ Уточняване на собствените разбирания на участниците и възможност за задаване на 

въпроси. 

Основен акцент на дейността: 
√ Собствено училище и трудова среда. 

 

Материали и методи: 
√ Флипчарт хартия и маркери. 

 

Допълнителна информация/алтернативи: 
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Информация за обучителя 

Тази дейност е предвидена за учителите. Ако участниците работят в друга сфера, те трябва да 

вземат предвид своята конкретна ситуация, а не какво биха направили учителите или училищата. 

Указанията трябва да се адаптират според случая. В тази дейност са събрани различните 

компоненти на този раздел. Въпросите са структурирани съгласно отделните компоненти на 

модела на теория на дейността. 

 

Ако обучителят иска да разшири анализа на текущото състояние в училищата, може да използва 

метода „Provision mapping“ (определяне на средства) (Massey 2012). 

 

Последователност на дейността 
 

Въведение в дейност „Трансфер“ (Пленарна 

сесия) 

 

Общ преглед и представяне 

на задачата за обмисляне на 

ситуацията в училищата на 

участниците. 

 

 

Ако е възможно, работата в 

малки групи се организира, 

като се разпределят 

участниците от едно и също 

училище (общност или 

държава) в една група. Групите работят по 

въпросите, поместени на слайда. Обучителят 

трябва да ангажира малките групи в диалог, за 

да разбере за кои от концепциите, представени 

в този раздел, са добили представа. 

 

Обучителят трябва да реши 

дали и как резултатите да се 

представят в пленарната 

сесия. Участниците трябва да 

получат възможност да 

задават въпроси във връзка със съдържанието 

на този раздел. 

 

 

Бележки: 
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Раздел 1.5: Работа с другите 
 

Общ преглед Раздел 1.5 

Цел на раздела 

√ Да се обмисли степента на приобщаване в общностите и училищата на участниците и да се 

използва тази информация за предлагане на действия. 

√ Да се изгради визия на приобщаващото образование, за да могат да се планират действия с 

колегите, учениците, родителите и общността. 

√ Да се направи преглед на съдържанието на модула. 

√ Да се идентифицират нуждите от допълнителна информация или разяснения. 

 

Обучителите не само трябва да представят целите на раздела, но и да помолят участниците да си 

запишат евентуални въпроси, които може да имат във връзка със съдържанието и целите на този 

раздел. След това участниците могат да повдигнат тези въпроси, когато по време на обучението се 

обсъжда свързаната с тях тематика. В края на всеки раздел е добре обучителят да пита дали е 

даден отговор на всички въпроси. 

 

Общ преглед на дейностите 

• Дейност 1.5.1: Работа със семействата и общността 

• Дейност 1.5.2: Съвместна работа в училищата 

• Дейност 1.5.3: Създаване на споделена визия на „Приобщаващото образование във вашето 

училище“ 

 

 

Дейност 1.5.1: Работа със семействата и общността 

Общ преглед 
Цел: 

√ Участниците да обърнат внимание на фактори като семейството и общността. 

√ Да се установи връзката между дейност „Кръгове на приобщаването“ и собствената 

работа. 

√ Да се създаде споделено разбиране за отговорността на училищата по отношение на 

общностите. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Резултати от Дейност 1.1.3 „Кръгове на приобщаването“. 

√ Собствена общност и общество (национално или регионално ниво). 

Материали и методи: 

√ Флипчарт хартия и маркери, ако групите ще представят резултати в пленарна сесия. 

√ Размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

• Насоки за участие на семейството и общността, например http://www.sedl.org/ws/ws-

fam- comm.pdf 

 

 

http://www.sedl.org/ws/ws-fam-comm.pdf
http://www.sedl.org/ws/ws-fam-comm.pdf
http://www.sedl.org/ws/ws-fam-comm.pdf
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Информация за обучителя 

Тази дейност разглежда идеите, дискусиите, резултатите и продуктите, разработени в рамките на 

Дейност 1.1.3 „Кръгове на приобщаването“ със специален фокус върху мненията за собствените 

общности на участниците. 

 

Въпросите на слайда помагат на участниците да обсъдят проблеми, свързани с различните 

компоненти на модела на системата от дейности. Това би трябвало да улесни разработването на 

съгласувани стратегии за подобряване на сътрудничеството с родителите на по-късен етап (Модул 

2). 

 

Последователност на дейността 

Въведение в „Работа със семействата“ 

(Пленарна сесия) 

Общ преглед и представяне на 

задачата да се разгледат 

социалните условия или 

общността, в която се намира 

училището. 

 

Ако е възможно, работата в 

малки групи се организира, 

като се разпределят 

участниците от едно и също 

училище (общност или 

държава) в една група. Групите работят по 

въпросите, поместени на слайда. Обучителят 

трябва да ангажира малките групи в диалог, за 

да разбере кои от концепциите, представени в 

този модул, са изяснени. 

Обучителят трябва да реши 

дали и как резултатите да се 

представят в пленарната сесия. 
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Дейност 1.5.2: Съвместна работа в училищата 

Общ преглед 
 

Цел: 
√ Да се помогне на участниците да насочат вниманието си към взаимоотношенията в 

училищата. 

√ Да се установи връзката между Дейност 1.1.4 „Приобщаване и изключване в 

институциите“ и собствената работа. 

√ Да се създаде споделено разбиране за отговорността на училищата по отношение на 

гарантирането на благоприятна среда за учене. 

 

Основен акцент на дейността: 
√ Собствената класна стая и училище (евентуално и политиките). 

Материали и методи: 
√ Флипчарт хартия и маркери, ако групите ще представят резултати в пленарна сесия. 

√ Размисъл и дискусия. 

Допълнителна информация/алтернативи: 

 

 

 

 
 

Информация за обучителя 
 

Тази дейност разглежда идеите, дискусиите, резултатите и продуктите, разработени в рамките на 

Дейност 1.1.4 „Приобщаване и изключване в институциите“ със специален фокус върху мненията 

за училищата, в които работят участниците. 

 

Въпросите на слайда помагат на участниците да обсъдят проблеми, свързани с различните 

компоненти на модела на системата от дейности. Това би трябвало да улесни разработването на 

съгласувани стратегии за подобряване на сътрудничеството с колегите и властите в сферата на 

образованието (вж. Модул 2). 

 

Последователност на дейността 
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Въведение в дейността (Пленарна сесия) 

 

Прави се общ преглед и 

представяне на задачата за 

разглеждане на училището 

като система от дейности, 

която може да се анализира и 

развива, за да стане по-приобщаваща. 

 

Ако е възможно, работата в 

малки групи се организира, 

като се разпределят 

участниците от едно и също 

училище (общност или 

държава) в една група. 

Групите работят по въпросите, поместени на 

слайда. Обучителят трябва да ангажира малките 

групи в диалог, за да разбере за кои от 

концепциите, представени в този раздел, са 

добили представа. 

 

Обучителят трябва да реши 

дали и как резултатите да се 

представят в пленарната сесия. 

Участниците трябва да 

получат възможност да 

задават въпроси във връзка със съдържанието 

на този раздел. 

 

 

Дейност 1.5.3: Създаване на споделена визия на „Приобщаващото 

образование във вашето училище“ 

Общ преглед 
 

Цел: 

√ Да се даде на участниците възможност да формулират споделена визия за 

приобщаващото образование, която да използват за създаване на подобна визия в 

собствената си трудова среда/училище. 

√ Да се помогне на участниците да изместят фокуса на вниманието си от учениците към 

собствената си работа. 

√ Да се създадат полезни възможности за преглед на съдържанието на този модул. 

 

Основен акцент на дейността: 

√ Визията на приобщаващото образование на отделните лица (вж. Дейност 1.1.1 „Реката 

на живота“) да се актуализира чрез групови усилия. 

√ Осмисляне на визията чрез модела на системата от дейности. 

√ Съдържанието на модулите и как те могат да се използват в училищната среда. 

 

Материали и методи: 

√ Флипчарт хартия и маркери, ако групите ще представят резултати в пленарна сесия. 

√ Размисъл и дискусия. 
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Допълнителна информация/алтернативи: 

• Индекс за приобщаване. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за обучителя 

Съществуват коренно различни подходи към приобщаването и много разнопосочни схващания за 

същността на приобщаващото образование. Ключът към съвместните усилия за приобщаващо 

образование е формулирането на споделена визия. Тази дейност надгражда постигнатото в 

дейността „Реката на живота“, в която се формулира първата визия на приобщаващото 

образование. Тази неструктурирана визия се доразвива тук. Дейността е важна, защото ще 

помогне на участниците да организират подобни дейности в собствените си училища. 

 

Споделената визия се състои от споделена цел, споделено разбиране за проблемите, които трябва 

да се разрешат, споделено разбиране за необходимите инструменти и за промените, които трябва 

да се направят в социалната и физическата среда или контекст. Въпросите, свързани с модела на 

теория на дейността, насочват дискусията в групите по време на обучението, но могат да се 

използват от участниците в техните училища за обсъждане с колегите. Моделът ни помага да 

идентифицираме текущото разбиране и съвместно да формулираме по-цялостна визия в 

съответствие с основания на правата подход. 

 

Вниманието, което се отделя на това упражнение, ще зависи и от това дали има или няма всеобща 

цел за провеждане на обучението. Ако обучението се провежда в рамките на по-голям проект за 

превръщане на училища или общности в по-приобщаващи, целите на този проект трябва да се 

вземат предвид. Ако участниците са длъжни да осигурят трансфер на знанията от това обучение в 

своите училища, това трябва да се обсъди тук. 

 

Има много инструменти и публикации, в които се представят визии на приобщаващото 

образование и се дават насоки как училищата да станат по-приобщаващи. Един от най-често 

използваните инструменти е индексът за приобщаване. Обучителят може да предпочете да 

представи различни инструменти, които да се използват от училищата, за да станат по-

приобщаващи. 

Последователност на дейността 
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Въведение в дейност „Трансфер“ (Пленарна 

сесия) 

 

Общ преглед и представяне на 

задачата за обмисляне на 

ситуацията в училищата на 

участниците. 

 

 

 

Ако е възможно, работата в 

малки групи се организира, 

като се разпределят 

участниците от едно и също 

училище (общност или 

държава) в една група. Групите работят по 

въпросите, поместени на слайда. Обучителят 

трябва да ангажира малките групи в диалог, за 

да разбере за кои от концепциите, представени 

в този раздел, са добили представа. 

 

Обучителят трябва да реши 

дали и как резултатите да се 

представят в пленарната 

сесия. Участниците трябва да 

получат възможност да 

задават въпроси във връзка 

със съдържанието на този раздел. 

 

 

Бележки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разбиране на нашата идентичност 

Идентичност  

(посочете под всяка една от 

категориите, как 

самоопределяте себе си - 

Пример, под  

“Сексуална ориентация,” 

хетеросексуален, 

хомосексуален)  

По скалата от 1 

до 10 (където 10 

е много) Колко 

важна е тази 

идентичност за 

Вас?  

По скалата от 

1 до 10 (където 

10 е много) 

Колко явна е 

тази 

идентичност 

за някой, 

който ви е 

виждал или не 

ви познава 

добре?  

По скалата от 1 

до 10 (където 

10 високо) 

Колко високо 

се цени от 

обществото 

тази 

идентичност 

като цяло?  

В случаи в 

които тази 

идентичност е 

позитивно 

възприета от 

обществото? 

В случаи в които 

тази 

идентичност е 

негативно 

възприета от 

обществото? 

Раса: 

Етнос: 

Социално-икономически 

статус:  

Пол: 

Сексуална ориентация: 

Способност/Неправоспособност 

(физически здрав/с церебрална 

парализа):  

Духовно/Религиозно 

членство в дадена общност: 

Професия/Възможна професия: 

Членство в социална 

организация:  

Друго: 

Упражнение 1


